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PROIECT DE HOTĂRÂRE   
privind aprobarea proiectului „Modernizare  și dotare laborator radiologie și 

imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet 
pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva  - 
județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 

8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 
regiuni precum și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere expunerea de motive nr.4219/19.03.2019 la proiectul de hotărâre 
inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu; 

Văzând Scrisoarea de clarificari nr.6, emisa de Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest, cu nr. 5645/14.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.3982/15.03.2019, precum si Scrisoarea de clarificari nr. 7, emisă de Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Vest, cu nr.6676/26.03.2019, înregistrata la Consiliul Judetean 
Hunedoara cu nr.4841/26.03.2019, in cadrul Axei prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, 
Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte 
P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni; 
          Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 8, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectiv 
specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii,  Apel de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 
regiuni; 

   În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.b coroborat cu art. 91 alin.5, lit.a, 
pct.3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Modernizare  și dotare laborator radiologie și 
imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet 
pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva  - 
județul Hunedoara”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 



Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, 
Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni 
precum și a cheltuielilor legate de acest proiect , conform anexei la prezenta. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare și dotare laborator 
radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru 
cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de 
Urgență Deva  - județul Hunedoara”, în cuantum de 11.515.994,00 lei (inclusiv TVA).  

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.TJudețul Hunedoara, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 
2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 212641,60 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului „Modernizare  și dotare laborator radiologie și imagistică 
medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie in 
cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva  - județul 
Hunedoara”. 
   Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Modernizare  și dotare laborator radiologie și imagistică 
medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în 
cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva  - județul 
Hunedoara”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
bugetul propriu al U.A.T. Județul Hunedoara. 
         Art.5. In implementarea proiectului se vor asigura toate resursele financiare 
necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al U.A.T. 
Județul Hunedoara a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a 
achiziţiei. 
        Art.6.  Se împuterniceşte domnul Mircea Flaviu Bobora, preşedintele Consiliului 
Judeţean Hunedoara, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în 
numele U.A.T. Județul Hunedoara . 
        Art.7   Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 45/2019 se 
abrogă. 
        Art.8.(1) Prezenta va fi dusa la îndeplinire de către Direcția Programe, prognoze, 
buget, finanțe, Serviciul monitorizarea și implementarea finanțărilor nerambursabile 
pentru dezvoltare regională si va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

     (2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

PREŞEDINTE,                      AVIZAT:                       
Mircea Flaviu Bobora                                                                      

   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                         Dan Daniel 

 
 
 
Deva, la ________/2019 



                  
 Anexa  la Hotărârea nr. ______/ 2019 

                                                                                 a Consiliului Județean Hunedoara 

 

Fisa proiectului  

„Modernizare  si dotare laborator radiologie si imagistica medicala, laborator de 
medicina nucleara, extindere pentru cabinet pediatrie in cadrul ambulatoriului 

integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Deva  - judetul Hunedoara” 

Axa prioritară 8, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – 
Ambulatorii, Apel de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni precum și a cheltuielilor 

legate de acest proiect 
 
Obiective: 
 
Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, 
în special pentru zonele sărace și izolate”. Operațiunea A este dedicată investițiilor de 
tipul reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a 
celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente, investiții ce vor 
contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace şi 
celor din zonele cu acces redus.  
Realizarea proiectului confera laboratorului de radiologie si medicina nucleara, conditiile 
de asigurare servicii medicale la nivelul standardelor actuale. De asemeni asigura 
spatiile necesare pentru cabinetul de pediatrie in cadrul ambulatoriului integral al S.J.U. 
Deva. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
 

 deservirea arealului regional al S.J.U. Deva prin asigurarea accesibilitatii 
populatiei la asistenta medicala de specialitate; 

 imbunatatirea calitatii actului medical, prin dotarea cu aparatura de inalta 
performanta tehnica; - reducerea costurilor prin cresterea eficientei procedurilor 
medicale de diversificarea tipului de investigatii medicale; 

 imbunatatirea colaborarii medicale cu sectiile de spitalizare prin diversificarea 
tipului de investigatii medicale; 

 
Descrierea investiţiei: 
 
Prin realizarea acestui obiectiv de investitii se vor obtine urmatoarele: 
 

 imbunatatirea substantiala a actului medical prin asigurarea unor conditii 
superioare de ingrijire a pacientilor - eliminarea riscurilor medicale, rezultate din 
gradul inaintat de uzura al spatiului; 



 reducerea timpului de asteptare, prin asigurarea unor proceduri medicale de 
investigatii avansate;  

 cresterea numarului de pacienti care pot fi investigate; 

 diversificarea actului medical, prin asigurarea spatiilor adecvate si pentru alte 
specialitati medicale, cum este medicina nucleara; 

 cresterea veniturilor pentru SJU Deva, printr-un numar mai mare de pacienti 
investigati Prin proiect se propun urmatoarele lucrari;  

 refacerea integrala a finisajelor interioare -Refacerea integrala a instalatiilor 
sanitare, electrice si de incalzire; 

 prevederea de instalatii de ventilatie. Pentru cabinetul de pediatrie se propune 
realizarea unei extinderi, la cota parterului care sa cuprinda urmatoarele spatii:  

 spatii de asteptare pentru pacienti - cabinet consultatii; 

 spatii de lucru pentru asistente - grup sanitar pentru pacienti ; 

 nivelul de echipare, finisare si dotare trebuie sa respecte standardele legale 
impuse de destinatia obiectivului si anume realizarea activitatii medicale, ceea ce 
presupune indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte; 

 deservirea arealului regional prin asigurarea accesibilitatii populatiei la asistenta 
specializata - imbunatatirea parametrilor de eficienta din punct de vedere al 
costurilor prin utilizarea integrate a dotarilor (in raport cu situatia actuala, in care 
capacitatea de prestare a serviciilor medicale specifice este fragmentata la nivelul 
mai multor spitale; 

 imbunatatirea colaborarii medicale si a lucrului in echipa intre cadrele medicale de 
specialitate - indeplinirea standardelor legale actuale in domeniu si optimizarea 
spatiului existent; - asigurarea suprafetelor normale in cabinete, spatii de 
tratament, laboratoare, alte spatii cu destinatie speciala; - asigurarea cailor de 
evacuare;  

 asigurarea nivelului de dotare cu instalatii specifice activitatilor medicale si 
auxiliare; 

 efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii; 

 imbunatatirea substantiala a serviciului medical de radiologie si imagistica 
medicala, medicina nucleara si consultare pediatrie prin asigurarea unor conditii 
superioare de investigare a pacientilor;  

 eliminarea riscurilor medicale, rezultate din lipsa unor spatii sau 
subdimensionarea altora, precum si din imposibilitatea asigurarii circuitelor 
medicale;  

 reducerea timpului de asteptare, prin asigurarea unor spatii suplimentare de 
investigatii si consultare; 

 cresterea numarului de pacienti care pot fi investigate si tratati simultan; 

 diversificarea actului medical, prin asigurarea spatiilor adecvate si pentru alte 
specialitati medicale;  

 cresterea veniturilor pentru S. J. Deva, printr-un numar mai mare de pacienti 
tratati.  

 
 Avantajele realizarii proiectului sunt: 
 



 imbunatatirea substantiala a serviciului medical de urgent prin asigurarea unor 
conditii superioare de ingrijire a pacientilor;  

 eliminarea riscurilor medicale ,rezultate din lipsa unor spatii subdimensionarea 
altora ,precum si imposibilitatea asigurarii circuitelor medicale;  

 reducerea timpului de asteptare ,prin asigurarea unor spatii suplimentare de 
investigatii si tratament;  

 cresterea numarului de pacienti capre pot fi investigati simultan ;  

 cresterea veniturilor pentru S.J.U.Deva ,printr-un numar mai mare de pacienti 
investigati. Realizarea proiectului va avea un impact asupra serviciilor ofertate 
şi costurilor de operare, precum şi asupra dezvoltării economice şi sociale a 
comunităţii locale.  

 

Indicatori tehnico-economici: 

 

− Valoarea totală a proiectului, conform Deviz general este de 11.515.994,00 lei 
(inclusiv TVA)  

− Valoare totală eligibilă = 10.632.080,16 lei  

− Cheltuieli neeligibile = 883.913,84 lei 

− Contribuția proprie în proiect a solicitantului, reprezintă contribuția de 2% din    
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 212641,60 lei.  

 

 

 

        PREȘEDINTE,                AVIZAT, 

MIRCEA FLAVIU BOBORA        SECRETAR AL JUDETULUI, 

               DAN DANIEL   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 


